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Minnesanteckningar  
Patient-och Närståenderådet Väst möte 2018-03-07 

Plats: RCC Väst Skagerack 

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Bertil, Vuokko, Christer, Thomas, Nahid, Ingrid K, Inger F, Mia, Jan-Åke (med 
till lunch), Lina, Thomas, Louise (med från lunch).  

1. Bertil hälsade alla välkomna. Rådet välkomnade Inger Franzén som ny medlem i rådet.  
Inger presenterade sig och berättade att hon har uppdrag som patientföreträdare i 
bröstcancerprocessen och har gått RCC:s introduktionsutbildning. Övriga medlemmar 
presenterade sig kort för Inger. 

 
2. Föregående minnesanteckningar: Inget att erinra. 
3. Information från RCC:  

Thomas Björk-Eriksson informerade: 
- Ansökning av fortsatta statsbidrag för RCC väst.  
- Den regionala utredningen av ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för en 
kontrollerad PSA provtagning. 
- Arbetet med verksamhetsberättelse för 2017.  
- Flera RCC byter verksamhetschefer: Anna-Lena Sunesson är numera chef för RCC 
Norr. Johan Ahlgren är tillförordnad chef i Uppsala-Örebro. Rekrytering av nya chefer 
pågår till RCC Stockholm-Gotland samt till RCC Skåne. 
- Enligt Thomas finns ett stort missnöje i verksamheterna med den dubbelregistrering i 
olika system som man tvingas göra. Troligen kommer inom kort en artikel om detta i 
Dagens medicin som verksamheterna skrivit. Samtidigt pågår ett arbete för ett 
regiongemensamt registreringssystem för att kunna följa ledtider i de standardiserade 
vårdförloppen i större detalj. 
- Thomas nämner ett bra möte där Ingrid Kössler samt Jessica Mellquist deltagit. 
Enheten för vårdutveckling har skapat en utbildning för att nya processägare snabbare 
ska komma in i sin roll. Stefan Skullman (processägare kolorektalprocessen) delade med 
sig av sina erfarenheter på ett föredömligt sätt, han nämnde även värdet av att ha med 
patientföreträdare i vårdprocesserna.  
- Thomas informerades att rådet önskar att det i procesägarnas uppdragsbeskrivning ska 
angivet att de ska samverka med patient- och närståendeföreträdare i processerna.  
- Thomas nämner att det är angeläget att RCC, sjukvården och patientföreningarna 
kommer närmare varandra. Thomas är öppen för förslag om möjliga vägar/forum. 
- Samverkansnämndens möte nämndes där bl.a. Frida Smith informerat om Min 
vårdplan. 
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- Studiebesök Köpenhamn 4-5 april: 
Thomas Björk-Eriksson betonade att det är viktigt att rådet läser på och förbereder 
frågor. Viktigt att sammanfatta uppdraget efter resan och dokumentera med bilder. 
Koppla även dokumentationen till NVP cancerrehabilitering. 
Jessica kollar om det även är möjligt att göra ett studiebesök på ett barnhopsice i 
Köpenhamn. Christer informerade om att tider/program kommer att mejlas ut inom kort. 
 
Beslutades att: PNR:s verksamhetsberättelse läggs som en bilaga till RCC västs 
verksamhetsberättelse, vilket inte hindrar att den även kan användas separat. 
 
Jessica Mellquist informerade: 
 Anna Karevi Verdoes arbetar med hur Broschyren ”Så vill vi ha det” ska finansieras. 
- Jessica kommer att skicka ut en länk till den årliga utvärderingen/enkäten. Var och en 
ska fylla i enkäten för varje uppdrag man har. Exempel: Uppdrag som medlem i rådet 
och uppdrag i en vårdprocess innebär att du fyller i enkäten två gånger. Enkätsvaren går 
till en server i år och resultaten redovisas under RCC dagarna 22-23 maj i Uppsala. 
Svaren sammanställs såväl nationellt som regionalt. 
- Arvodesblanketten går fortfarande att skicka med vanlig post om man föredrar det 
framför att skicka den per mail. 
- Jessica kommer att skicka ut policyn om deltagande i konferenser till alla på Ingrids 
förfrågan. 
- Mia och Lina tar upp önskemål om att det redan i inbjudan till konferens och liknande 
ska stå angivet om arvode ingår eller ej. Jessica svarade att vi hellre ska fråga en gång 
för mycket om det inte skulle framgå tydligt vad som gäller.  
- Kerstin Hinz, projektledare för digitala vårdmöten (VGR) söker 3-4 personer för 
gruppintervjuer på RCC den 10/4. Intervjuerna tar 75-90 minuter och tiderna som finns 
att välja på är 13.00, 15.00 eller 17.00. Jessica skickar ut information med sista 
svarsdatum för intresseanmälan.  
- Arbetet med den nationella nya PNF-utbildningen pågår, dock har det gått lite 
långsammare än förväntat. De tre första modulerna beräknas vara färdiga efter 
sommaren. Sammanlagt ska det bli 9 moduler.  
- Uppdragsbeskrivningen för PNR kommer att uppdateras nationellt och även i 
fortsättningen finnas på cancercentrum.se. Ingrid kommer tillsammans med Jessica och 
Anna Karevi Verdoes delta i arbetet.  
 

4. Rapport från arbetsgrupperna: 

-– Bra att veta när du blir sjuk – 1177, tidigare Baspärmen 
Ingrid K. Lyfte frågan om sidan istället borde heta: ”Vad du behöver veta när du får 
cancer” (På sidan 1177 är rubriken ”Bra att veta om du blir sjuk i cancer”) Mia och 
Louise framförde att vi gärna kan gå ut på 1177 och läsa. Har vi synpunkter så vill de 
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gärna ta del av dem. Gruppen har möten den 12/4 samt 3/5.  
- Gruppen sexuell hälsa: Gruppen har inte haft möten på ett tag. 
- Gruppen politikerpåverkan har fått hjälp av Anna Nilsson på RCC med ett brev som 
riktas till politiker. Jan-Åke Simonsson har bidragit med åsikter. Ingrid berättade att 
skrivelsen kommer att skickas till de övriga PNR inför det nationella PNR mötet som 
äger rum via Skype den 27/3. De får sedan välja att ställa sig bakom skrivelsen om de 
så önskar. 
Ny arbetsgrupp bildades: Thomas Axberg, Inger Franzén, Ingrid Kössler.  
Målet är att ta fram en enkelt blad/folder där det framgår varför det är viktigt för 
processledare och sjukvård att samverka med patient- och närståendeföreträdare. Ingrid 
gör en projektbeskrivning.  
Den lilla blå foldern (beskrivning av PNP-rådet) utgår och ersätts av kommande 
informationsblad.  
 

5.  Remisser/synpunkter/NVP, Nationella vårdprogram och RMR, regionala 
medicinska riktlinjer.  
Aktuella remisser  

-  Vi har nyligen lämnat svar på NVP Urotelial cancer. Gerd har sammanställt.  
-  RMR Peniscancer. Sista svarsdatum 16/3. Skicka dina synpunkter till Vuokko senast den 
14/3.  
Beslutades att: PNR inte kommer att skriva eget svar på remissen Socialstyrelsens 
rekommendation och bedömningsunderlag om screening för prostatacancer. Rådet kommer 
ta ställning till om vi ställer oss bakom RCC:s remissvar i frågan.  
 
Ansvarsområden vid NVP/RMR läsning;  

• Ingrid fertilitet  
• Louise närstående och sexualitet 
• Vuokko sexualitet samt ansvarig sammanställa och mejla in svar avseende 

RMR 
• Mia barnperspektivet 
• Gerd psykosocialt, min vårdplan och kssk samt ansvarig sammanställa och 

mejla in svar avseende NVP. 

 

6.  Samverkan med patient- och närståendeföreträdare i vårdprocesserna samt 
patientföreningarna: 
- Ingrid K. och Jessica informerade att den 15/5 klockan 13.00-16.00 kommer det att 
ordnas en utbildningsdag på RCC för PNF och Patientföreningar med temat sexuell 
hälsa. Arbetsgruppen sexuell hälsa får gärna komma med ”input”. 
- Jessica informerade att PNR behöver knyta kontakter och närma sig PNF i 
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vårdprocesserna. De ska känna att vi är ett stöd för dem i sin roll. Det är önskvärt att PNR 
och RCC arbetar upp bättre informationskanaler med patientföreningarna i regionen. 
Ambitionen från RCC är att det ska bli fler PNF i processerna och att de ska känna sig 
delaktiga med oss. En pågående diskussion bör vara hur RCC och rådet kan rekrytera nya 
PNF. Jessica föreslog att vi alla tar med oss frågan och funderar och att vi sedan gör en 
policy tillsammans om hur processen med att rekrytera och introducera nya ska ske.  
 

7. Skypemöte med övriga PNR nationellt 27 mars 
Ingrid K. deltar. Då Mia är osäker på om hon har möjlighet ska Gerd tillfrågas genom 
Ingrid. Ingrid föreslog att vi inför mötet skickar ut vår verksamhetsberättelse för kännedom. 
 
8. Regiondag Cancerrehabilitering 24 april. Inbjudan har kommit via email. För dagen 
utbetalas arvode till PNR-medlemmar enligt Jessica. 
 
9.  RCC-dagarna i 22-23 maj 
Thomas Axberg och Jan-Åke Simonsson kommer att delta.   

10. Uppsala health summit 14-15 juni 
En internationell konferens med temat Care for cancer. Ingrid har uppdrag som 
patientrepresentant i programkommittén. För mer information se: 
http://www.uppsalahealthsummit.se 
 
11. Introduktion för nya företrädare/lathund 
Ingrid och Jessica har resonerat om att bilda en arbetsgrupp. Vad behöver man veta som ny 
PNF?  En lathund som komplement till den nya webutbildningen. Inget beslutades.  
På önskemål lägger jag ut länken till den gamla PNF-utbildningen/filmerna: 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-
narstaende/patientsamverkan/utbildning/ 
 

12. Laget runt – Information från deltagande i vårdprocesser eller sådant som kan 
kopplas till uppdraget i RCC. 
 - Lina berättad att hon hört Sara Riggare prata om begreppet spetspatient. Vi diskuterade 
detta och konstaterade att det är lätt att bli kluven inför begreppet och vi funderade över de 
risker och möjligheter det kan finnas med de ”duktiga patienterna”.  
- Lina om NET-processen: Primärvården uteblir tyvärr från regionmöten trots att de har en 
viktig roll. 
- Mia och Vuokko berättade om ett bra möte med kvalitetsregistret tarmcancer som ägt rum i 
februari och som berörde revidering av en rapport till patienter och allmänhet. 
- Thomas A hade med sig en fråga från en PNF i en vårdprocess om vad som gäller för 
kronisk cancer vid SVF. Enligt cancercentrum.se gäller följande: ”Ett standardiserat 
vårdförlopp (SVF) ska endast omfatta de patienter som får den aktuella cancerdiagnosen för 
första gången och de som insjuknar igen efter ett avslutat uppföljnings- eller 
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kontrollprogram. Patienter som får recidiv under pågående uppföljning ska inte inkluderas i 
SVF.” 
- Nahid berättade om en workshop om digitaliserade vårdmöten som hon deltagit i. 
Information finns på VGR:s hemsida. Jessica kommer att sända oss länken.  
- Ingrid har deltagit i ett skypemöte med Cancerfondens styrelse där varje varje RCC fick 20 
minuter. Ingrid berättade bl.a. om PNR Västs arbete på förfrågan.  
- Ingrid och Bertil om SVF: Tjänteutlåtande om fortsatt finansiering har tagits, beslut ska tas 
i frågan i sedvanlig beslutsgång. 
- Louise informerade att hon för palliativa teamet berättat om PNR:s arbete med 1177. 
 
Johan Ölme, överläkare i patologi och universitetslektor 
Johan Ölme gav oss en intressant inblick i patologernas värld. Rekrytering är idag inget 
problem, det finns intresse från många ST-läkare att bli patologer. Dock tar det hela fem år 
att bli en duktig patolog.  
- Drygt 400 patologer finns i landet.  
 - 25 heltidstjänster finns på SU fördelat på 45 personer varav 12 st. är ST-läkare. Många 
patologer forskar och undervisar del av sin tjänst. Flera patologer kommer från andra länder, 
vilket fungerar väl då latin är språket i grunden. Cirka hälften av patologerna på SU är 
kvinnor och åldersfördelningen är spridd. 
- Johan Ölme jämförde med1970-talet för att ge perspektiv på hur mycket mer information 
man idag kan ta fram med hjälp av patologi för att i slutändan ge rätt och riktad behandling 
för varje unik patients förutsättningar.  
- En patolog idag är mycket mindre effektiv per prov än en patolog på 1970-talet, trots att de 
arbetar mer berättade han. 
- Man arbetar idag systematiskt med kvalitetsarbete och går igenom alla incidenter. 
Vad är patologi?  
- Obduktion (som är en liten del av verksamheten).  
- Cytologi som är cellprover/vävnadsprover (lymfknutor, bröst, livmoderhals m.m). Kort 
labbprocess där svar brukar kunna ges inom ett par dagar. Svaret blir vägledande för den 
läkare som skickat cell- eller vävnadsprovet. Cytologi kommer att minska i framtiden 
eftersom trenden är att det blir mer självtester. Pågår redan i Uppsala. Virustester är enligt 
Johan Ölme den enda riktigt framgångsrika screeningen eftersom man kan hitta förstadier 
till cancer som kan åtgärdas. Vaccination mot t.ex. HPV-vaccination kommer sannolikt på 
sikt att minska antalet cancerfall relaterade till HPV-virus. Frågan är om man inte borde 
vaccinera även pojkar då vaccination är en billig metod relaterat till vad cancervård kostar 
resonerade Johan.  
- Operationspreparat – idag är man mycket mer noga och analyserar inte bara en del av en 
tumör så som man gjorde förr. Det blir mindre effektivt då man granskar varje fall mer 
noggrant, dock blir det bättre för patienten då behandlingen kan bli mer riktad och 
skräddarsydd. 
 - Immunhistokemi- innebär att man kan färga ett preparat och hitta proteiner för att 
identifiera bl.a. metastaser. Metoden används t.ex. vid okänd primärtumör. Detta är 
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tidsödande, men viktigt för att kunna hjälpa patienten. 
- Molekylär patologi – Man kan idag läsa av hela DNA-koden på bara några timmar och 
metoden kommer att bli billigare i framtiden. Metoden ger både behandlingsinformation och 
prognosinformation. Patologer samarbetar med genetiker, bioinformatiker m.fl.  
- KVAST- är ett kvalitetssäkringssystem för patologer som utvecklades på 1990-talet. 
- I Sverige finns en patolog per cirka 50 tusen personer, vilket är ungefär snittet för Europa. 
Övriga nordiska länder ligger bättre till. Norge ligger i täten och har en patolog per 25 tusen 
personer. 
- Digitalisering - De har ett system som heter Patos. Man har gått över till elektroniska 
bilder på NÄL, SÄS och SU kommer att börja gå över till det i april. Man scannar bilder 
från glas till en server och de kan snabbt laddas upp. Tekniken är bra i undervisningssyfte 
och i samarbetet mellan olika sjukhus. Möjligen innebär den nya tekniken att man kan leja 
ut granskning av vissa preparat till andra länder. Enkla saker så som födelsemärken. Men i 
de flesta fall vill man ha det kliniska sammanhanget med ronder etc. för patientens bästa.  
- Alla patologisvar sparas och man kan gå tillbaka. Det finns klossar sparade från 1930-talet 
där prov ligger bäddat i kemikalier. 
 

Sammanfattningsvis går patologin framåt och kvalitén ökar, men de är fortfarande för få 
patologer enligt Johan. HPV-virus kan kanske utrotas med vaccination. Nya metoder gör att 
man vid vissa cancersjukdomar redan idag kan se enstaka cancerceller i blodet och följa 
patienten periodiskt. En spännande utveckling som kanske är verklighet kliniskt om 5-10 år. 

 
Förebygga cancer? Rök inte och ät mindre men bra/varierat. Kostråd är svårt enligt Johan. 
Att röra på sig är generellt bra. Sola med måtta.      
  
 

Lista på intressanta föredragshållare, kvarstår; 
• Per Carlsson, onkolog Sahlgrenska  
• Claes Jönsson, bildinterventionscentrum Sahlgrenska 
• Karin Bergmark, överläkare och onkolog gynekologi 
• Karin Gustafsson, specialistsjuksköterska inom onkologi, 

Isotopmottagningen 
• ASIH-chef 
• Ingela Frank-Lissbrandt, onkolog och processägare för vårdprocessen 

prostatacancer 
 
 

Mötestider 2018  
18 april, 31 maj, 5 september, 12 oktober med after work, 14 november, 17 december.  
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Utöver dessa tider kommer julinternat 6-7 december, kväll den 6 december 
och heldag den 7 december.            
 
 

 

 Nästa möte 18 april 2018 kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerack RCC Väst. 

 

 Vid datorn Vuokko Elner 

 2018-03-15 


